
CONSIDERAŢII PRIVIND UNELE ELEMENTE NEDElCE 

DIN ZONA JALEŞULUI 

de GRIGORE PUPAZA 

Comentî·nd exol·ama·ţia· ·lui Ca.r'.e Huber, di·re·c.~oru: ad unct 
al Muzeu·:ui de artă din B-ase:I : „Ce feri·ciţi sînteţi voi româ
nii că aveţi un fo'.c:or a·şa de bogat", P. Comamescu făc.ea. 
constatare•a : „Tntr-adevăir, comoaira folc'.ori·că românească 
este arn de imensă, ca şi sti·'.is.tica artei popu'.1a.re, incit geine
raţii şi gene.raţii de oameni de ştiinţă vor ave•a ce desc·:::>peri 
şi va'.orifica", 1 fiindcă aş·a cum î§i inti·tuk1 articolu'. - s·înt 
încă „Sensuri adînci a'.e f<0'.d'.orur'.ui nedescifrate". 

Aceste sensuri nedes•:::ifrate încă paor să aipa•rtină în spe
cial fenome·nelor fo'.c:orice comp'.·exe, a·ce'.or manifes~ări de 
masă de plur·a:it·ate aspectuoasă, sincretke, care îmbină va
riate genuri şi ca s·~are oferă cre·a~orui:ui co'.ectiv posibilita
tea· afirmă1rii ple•naire a t·a'.·ein·tu•'.ui său. 

După părerea· noas~ră, în r·îndu·I acestora, şi >a :oe de 
frunte, se situează nede·i·'.e. Aceste nedei, „sărbători cî11pene?ti 
din timpuril:e ve•chi, con~inuă să rîmînă pînă astăzi impor
tiante forme de rra·nifeSl!:•are co'..edivă a vieţii spirit'Ua:e a po
porului româon şi cons~ituie un important fenomen etnograf c 
şi foldori·c ·românesc"~ 2 

Deşi uni~ cer·ce~ători de prestig!u, ca G. Vîlsan şi Ion Co
ne·a·, au arătat că ~ră.sătuira carn·cteristică a nedei1:·or o com-
tituie aceea de „sărb.ă~ori de p.e înălţi.rri'' şi că a.ce·ste·a a·u o 
continui·~·q•te neîn~·reruptă d:n v1remea geto-da·ci:or, oameni ve-
s·e:li din fi·re, dornici de pe·treceri in aer ;iber, petrece·ri '.a 
ca•re n-a· fost absentă practica anumitor ritua-luri :egate de 
cu'.tlJI ae•rului şi ol lumin:i, a:::es·~iea au fos~ confundate adase
orii CIJ. hr:amuri'.e :o.caJe şi ca at.are, socot-ite sclrbători ere~· 
Nne aişa cum încea•rcă D. B·uzatu 3 în studiu-~ să•u. 



În lucrare,a p.rofesoru:ui V. Cărăb:ş, „Nedei>e", edi,ta.'ă de 
Casa region1a,:ă a cre-aţiei Craiova, în 1966, se face consta
~a·rea că „O monograhe asupra nedei1lor nu s-a e:abora~ pî
nă a·cum", deşi ci.tează o serie de aul'o,ri caire au soris despre 
nede;, considerînd că aces1te studii nu merg la adî,ncimea fe
nome,nu:ui fo:dori1c, ci s·e opersc :a une.e aspecte de na.tură 
exteri oa,ră. 

Aceste cercet6ri au adus însă e:,ementele preţioase pen
tru conturarea, ·acestui fenomen fo:doric. În p1rimu,1 rînd au 
arătat că nedei1.e cons:i1:uie o moştenire strdveche, p1rove-
nind in gener,a·'., din ainumite se-rbâri a'.e în~reg11 popu,iaţi1 
„în J,egă'.ură cu cu;tul anima:elor, a,1. veget·atiei cu rodu! ei 
şi în spe,cia·: al podgori;1lor", cum a,foma Vasi.e Cărăbiş. 

Ca e,:ement de esentă în conti,nutul adua: al fenomenu
lui s-a re'.eva~ pefrnc•erecÎ cu joc (dam), cîntec şi o a,dev6r-a:ă 
par.adă a portu,'.u·i. 

Este deosebit de important de aminW, din aceste cer-
cet6ri asupra· nedeilor, o c:,adicare a :or astfel : 

După ritua1'.u·'. deteirmina,t: n·edei·a lega,~ă de cu:tul v:Je1 
de vie şi nedeia :,egaită de cu:~u: V'ege:aţ1ei şi a'. aniima,le':or. 
Nedei:e :ega·te de cu:tu'. viţei de V'ie şi sînt considerate ,,dion:
sia.ce ·romcin 1eşf, căci mare.e popor a: tradlor a· dat gred1or 
pe Dionisos cu se·rbări:e lui at1t de mari, ;ega·~,e de cu•:tu1I 
viţei de vie, primăvara şi toamna". Cele '.egate de cu:·~u·l ve
ge~aţiei şi a,:. a,ni:nale·:or cup1rind riituaiuri şi predici care ur
măresc spo,rirea fert::itătii păimintuilui şi a aniimale:or, după 
ca,re urmează pe·t·recerea. 

În dezvo:tarea istorică a societăţii, desigw ace,s:e mani
festări a·u marcat trepte şi forme dite·rite importan:e de ainu
mite elemente noi de viaţ.ă, oare, inevitabil ,:e-au 1influenţ'a't. 

As~feJ nedei'.e pastora'.e de pe rnu,nţi, ace:e adunăiri păs
toresti in zi!e de sărbăt.oare sînt considern:e de G. Vî1lsan 

11ca forme vechii şi că pr,in vechimea lor, prin caracteru! lor 
orig:nal şi prin toa·te supoziţiile pe care 1le sugeră, ac~ste 
să,rbători a:,e munji:or pot ti considerate drep~ una di·n cele 
mai import-an~e p.rob'.eme de geo,grafie umană. ·a Carpa]iilor". 

Dacă iniiţia·! conţinutu,! nedei,i 'Îl .constituiau r1it1ua,:ul şi pe
treceir.ea, cum era şi firesc, a,ces,teia i· s-a adăugat eilemeintul 
economic, oare - prin necesitate•a - apare ·acoi·o unide au 
loc, periodic, ag·'.omerări umane. Alăturîndu-i-se ac,est ele-
ment, nedeia a căpăitat a·specitul de nedeie Mrg, şi în acest 
stadiu, ea devine cu adevărat o manifestare de seamă, lăr
gindu-şi parti,cipa,re,a co:edivă. E de pres1upus că, în cea mai 
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rna,re parte, !a nedei,Je de pe · mtmti se făcea comerţ cu 
• I an1ma.e. 

J.ntre acest·ea citează G. Vî~-san : 11Pămîn.tul românesc ş1 
frumt>seţi'.e :ui", Ion Canea : Vechi1'.e tîrguri - nedeie de pe 
culmi,le Carpa<ţi·'.or, Florea Filoirescu ,,Hrgu1: de pe munteile Gă
ina", Traiao Mayer: „Aspecte di.n mu11'Jlii Apuseni", Teofi.l T. 
si George Candrea : „Roimâoii din munţii Apuseni, Tiberiu 
Mor,a·riiu·: 11Wata, p·astora·:ă 1în munţii· ·Rod.nei" şi Dra.nomir : ,,Din 
tr.ewtul oierilor marginei· din Să:iş~e şi comu.ne:e din· jt>r" ş.a. 

în ace:eaşi studii se admi·~e şi tîrgul..,,nedeie, de da:~a a
ceasta adăugîndu-'i-se er'.emenit·u'.ui economic pe~r·ecerea, care 
camcterize·ază nedeia. 

în cursul dezvo1lfă.rii socia,'.e s-a·u produs dis::icieri rămî-
nînd uneori fie numai nedei·a, fie numai tîrgut 

Ante.rioa1re creştinismului, :·a· apariţia acestuia, bise•rica :a 
chiar poziţie împofriva ace·stor manif.estări·, aşa cum ar·aM u
neile dintre cel·e mai vechi 1-ucrări bisericeşti : „care are tot 
gîndul spre cîntece şi sp•re jo·curi, ace'.ea n-are minte de a
juns", cum g:ă,su·ieş~e Ca·za,n:a 1lui Va1r:aam sau : 11Nu te bu
wra de du:·ceţe'.e '.urnii ... şi a1'.e acestor drăceşti dntece, '.ău
te:e şi f'.uiernle şi p'.·eznirea p'lame'.1or şi viersuri!or ce1le fără 
ca'.e şi ne+ocmire. Au nu şfii, ticăloase, că aices.tea toate sînt 
sămînţa d:avo1:ufoi ?", amintind ch'.·ar: „Cînd ve'i trece văm;:e 
văzduhu'.ui, draci-i îşi vor a•răta· hkti.a aceea, întru care a'U fost 
scrise cuv1,1~e1'.e c,e:e spurcate, dintări:e cele lumeş1ti şi fără 
de ru~ine, jocuri·'.e şi săruturile, rîsurVe, hohoti,turile". • 

Această încercare de anatemizam a fok'.orn•lui nu si-a 
atins scopul nici în privi·nţa to:c:oru1lui în genera1l şi n,:ci. în 
ce priveşte nedeia căci, a'Şa cum menţionează G. Vi':sa,n : 
„nedeia avea aHt·a forţă şi o atit de înaltă ţinuM morn:ă, 
încît biserica n-a şovăit să-i de,a pr·:>tecţia s.a". 5 

Imixtiunea· biserici! s-a manifestat introducînd în corn -
p'.exu'. nede:i ei'emeinte de s'.u·jbă şi uneori interven·ind ca 
ziua de nedeie să coincidă cu a hramului bi·sericii, ap6rînd 
astfe 1 nedeia-hram, sau hr.amul-nedeie, aşa cum au ajuns în 
u1ltima vreme. B·iserica a reuşit uneori, să '.·e coboaire de p-e 
înălţimi, dar n-a pu.tut a·:~era cu nimic fondu1I sitrărvechi. 

E'.ementul relig:os n-a fuzio1nat cu ceil nedeie, de ace-30 
apare foarte distinct şi numai alăturat a·ces~uia şi ca atare 
s.e poate face uşor disocierea lor. De a'.1tfe: chiar în vorb:rea 
uzua:ă acea·sită deosebire apare netă, hramu: fond oonsider·at 
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doa·r sl·vjba şi praznicul de '.·a hrom, iar n·edeia, petrecer~o 
din după ami·aza· ·ace'.e·Îaşi zil·e. 

Ace·a·stă imixhiu.ne a hisericii în fenomenul nedeie a fost 
eronat înterpretată de unii cercetători c·are l.ea·gă ge·neze!e 
nedeice în prăi:muirea sfinţiilor. 

Îin aces~ sens menti·unea lui Nicepho.r Gregoraş, care 
călătoreste în regiunea St1rumicai (1325-1326) şi care scrie că 
„tineri f'.ăcăi şi fete se aduna·u la ·ieşirea din biserică pentru 
a. juca şi c1înta", nu tr·ebuie considera·tă aşa· cum a·f1irmă C. 
Bobulescu, că „p.etrecerii:e de la noi, aş·a zisele nedei, în 
strînsă legătură cu hrnmuri'.e şi cu pră-znuiire·a sfinţi:or, să 
nu fie o rămăşi·tă a a·cestor vremuri şi de împreună v·i·eţu
:re", ci numai ca acceptarea de către bise·rică a aces~ui tip 
de mani.festă.ri mult ma·i ve•chi si mai durnbi·le si caire se 
:mp1uneau bi·seri1cii. · · 

Fiindcă în aria în ca·re acest fenomen fo.lc!oric-etnogra· 
fi.c s-a mani,fe·stat şi continuă să se manife.st.e din p1lin, Gor
j'UI intră în tota•lit.at.ea sa· şi mai ales că şi pe a'Ceastă l•atură 
îşi are speieifi.cul de necontestat, am cons·iderat uti'. să urmă
rim înk-o zonă restirîn.siă, aceea a Jarleşului - o străveche ş: 
bogaită V'atră folk·lorică - une:·e aspede caraderis~ice a:e 
comp:exului nedeie, î·ndreptiîndu-ne atenţia spre a.celea, care 
au rămas în afora cercetări'.·o.r de pînă azi, fără p1r·e1tenţia 
de a le aborda· exavstiv. Socotim uti•l să precizăm ·aici· aprre
cierea pe care l·on Conea o fă.cea ac1um 40 de ani asupra 
a·cestor petrnc·eri - nedei din Gorj : „Nicăie•ri nu se pe•trecea 
mai bi.n·e oa în Gorj" şi restirî•ngrînd apoi ari·a „şi nicăieri în 
Go1rj mai bine ca la Runc" - deci pe Ja1leş. 

N.e V'Om opri în primu1l r1nd asupra unor elemente de 
geneză nedeică şi apoi vom încerca să privim te:ul în oare 
nede:a s·e încadrea·ză î·n ·tipi1cul· specif.i·c vechi1lor obi,ce!uri cu 
ritua'.ul de pregătire, de trecere şi de încadrare, folo·sind 
Uinei'.e rezultate ale cercetării nedei:or din zona amintită. 

P·riviind g·eneze!e nedeic·e, ipo•tez:a obîrşiei rerligioase a 
fost combătută pe baza anteriorităţii istorice a nedeii ş1 
prin exi·stenta· nedei.Jo.r în sate făr•ă biseriici ca şi pe :ocuri 
înalte, în a.fora sat1u'lui·. Da·că o asemenea a1rgumentare ar 
mai putea fi pusă sub semnu•! întrebării, în bo·gata tradiţie 
de pe Ja·leş, peirsistă însă încă une:e mă·rturii inconte·st·abile 
care dovedesc .că nedeil·e îşi au geneza în acele timpuri, cînd 
omu·l vede·a· încă eni·gme în fenomenel.e natu·11ii, dnd ars de 
soare, bă-tiut de p:oi·, fu'lgerrat de trăznet, a·tacat de fiare, ros 
de boli, încerca un pas spre desic·ăt·uşare, p•rintr-.o mu·H1udine 
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de practici ma·g:ce, considerate ca fiind încă,rca·te cu rea:e 
a·tr!bu.te benefice. 

f>r.in a·cest.e pmctici se urmărea : pe de o parte, în·lă
turare·o forte:-or ma•:efice şi pe de altă - captarea ce'.or bene-
fi,ce. ' 

Rewltatu:I acestor pira'Ctki. - totdeauna podiv - mărturie 
de pireţ a· optim:simu'.ui românesc - a"ve'a ca final biu1ouri··:J ;z
bînzii manifes'.ată p:einar, şi obş·'.esc totoda,tă, î·n joc şi cîn.t. 

în mtu'. Sănă~eşti, hramu: - nede·i·e de azi care ai~e loc 
anua: :a 18 ianu·arie, dată fixă, poartă numele de 11Cium~le" 
şi în trndiţie :,ccal,ă îşi are urmă,toarea exp:;caţie, pe care o 
redăm a·şa cum a fost înregistrntă de :a un băfr:n. 6 

· 

110da~ă, de mu1:~, cînd satul er·a fo nedeie, bîn~u:a a·ici la 
noi o ciumă c·ump:ită, muireau oame,ni, mureau vi'<e. Ca să 
scape de ciumă muieri'.e au făcut o momîie de cîrpe; or 
dat: una ciupagu, a:1ta poa-le'.e, căma.şa, a:te:e o'r venit 11ci
că" cu oprege, cu brîu, cu hrădri, cu vest,ă, cu cî~pă lungă, 
si-or îmbrăcat-o. 
, Oamenii, ad:că bărbaţi, or făwt ,un tron (coşciug) cp < 
or adus brad. Or pus-o htr-un pat, i·-or cîn·tat ,,zo,· i:'e" şi 
di·n-nu,nit•ru şi de-a.foră „i-or făcvt colat de lumină, i-or pu.; 
ba1n, pi.ep~·ene şi cu·ţit în tro-n", cum se pu·ne la· or:ce mort 
şi-apoi după ce or afumat tronu: cu do1uă fiuioa:re de c:nepă 
aşeza:e în curmeziş şi )-01r fre-cat cu oăţei de us:uroi, au pu
s-o în tron. 

Şi apoi c:c-.o poleoat după ea tot satuil, cu mic cu mare, 
de tot, de ur:a cîinii a p•usti'u şi a mers după tren cintîndu-se 
muieri'.e, fieca,re după cine-! muri.se, or urcat aşa dealu: spre 
apu·s şi o·r mers tot aşa pîn' d;n<:o•:o de ,,Bo:ovan" (h·:itqru~ 
de vest al salu'.ui), unde patru g1;opaşi făcuse~.ă gira.apă de 
nouă palme de adîincă şi or îngropat-o ca pe L'1n mort ade
văra'.. ş; a.m mai a•uzit şi eu de :a bă:rîni că, pentru ca să 
nu se mai înt.carcă, în caz că v-a ieşi, or făcu.t o spări·e·t~:a e 
din dci pari încruc;şaţi pe ciare au pus o căn~aş.ă a'.bă şi în 
vîd o că,ciu:ă. Cînd to;i or ple:a înapoi, o bă'· i:iă, n·u mai 
ştiu din a: cui neam era, şi ca.re purtase u:cea1<..'·a cu tă:r.î'e 
(desigur bă:rîona care trebuia să efect,ueze u.itimu·I ad d:n 
practica magică) a făwt n:şt-e semine pe t·ă·rîna mor~·u:ui dar 
nu ştiu cum, şi apoi a dat cu oa:a in pămîM zicînd : „Praful 
şi cenuşa să s-a·:eagă de tine ! 

Cînd şi-o aduna oa:-a ciob cu c:ob, 
Atumi să mai po;i veni şi tu cio:.irnă :a ioc". 
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$' om mai auzit, tot demu:t, că după a!a, s-.o t·ndns neine, Io~ 
şi cîntece, oame•nii hucuroşi că scăpaseră de ciumă, şi cică ar 
fi făciut petreceire ma.re că de atunci îi nedeia a·sta şi de-:aia 
îi zi·ce aş1a, dar to.t se mai spunea că se făcea sus, în pai.ana 
din deal. 

Desigur, p·etrecerea, î1ncep 1ută şi rept·ată atunci pe dea1:, 
a fost coborîtă în sat. 

Practica aceasta· în l 0eg,ătu1ră cu teama de molimă şi în spe
ci-al de ciumă e cunoscută în une·le '.·ocuri sub n·ume·le de ciu
marcă, i-ntensifi·caM în vreo 15 ·siate din jud. Mehedin'!i, care 
cuprindea o masă strict de post, pe grupe de ca·se şi se ter· 
mina cu o horă, des·fă-ş1umrea avînd loc numai vii:ierea·. La 
Sănă&eşti, deşi motivul de geneză e a·cela·şi, manifesta.rea îm
bra1că o formă mai amp'.·ă, mai comp1:.exă, evo:uînd in ne
deie. 

Trebui.e me1nţio.n 1at că nu e vorba ni.ci de acea „Poma1no a 
ciumii" practi.cată în zone·'.e bă1nă.ţen·e, în caz·u: de·c:arării pes
tei ·avicole. Unele e1'.emente de amănunt sînt edificatoa·re. 

în cazul „Ciumă-rcii·" piradi.ca magică avea u.rmătoru1: con
ţinut : „Cînd boaila era în toi se adunau no·u·ă femei şi în noap
tea de ioi spre vineri fă-ceau o cămaş.ă cusută. din piîinză de 
cinepă. Pînă fo ziuă trebui·a terminată şi îmbrăca-tă pentru 
cîteva minute de fi·e•care femeie care lucrase la ea. Vinerea, 
în no.aptea căreia se fiă,ce·a ace·st lucru, rămÎJ1n.e·a de aci îna-
inte „Vine.re•a cu sl·ujbă pen~1ru ciumă", aşa cum se prndi1ca în 
Cojmăineşti şi Pitu·'.·aşi, din zona Băii de Aramă. 7 

Tn predica mag:că din ,,pomana ciumii", din Ba1nat, nu
mită şi „Baba Cale.a", fi·e:eaire femeie pregăteşte ceva de mîn
care şi bău~·ură şi sătenii prin contribuţia hăneiască. cumpără 
îmbrăcămint·e nouă cei:.ei mai sărace fete din sat. Femei:e, cu 
fot·a frumo·s găt.ită, aştern bucatele pe ma'.u1l Dunării, unde 
are loc p1ra:ctica· magică prin tămîiere, cu rostirea formulei : 
„Să fie lui Ziva Mai·că" (Baha Cai:ea) să meargă în pădure, la 
Dună-re şi prin drum, să nu mai mănînce copiii noştri, să 
mănînce mîncairea noa1sfră c•e i-·am dat de pomană.''. 

Ritmu1l de combatere a· ciumei e a1~est1at '.·a noi· de arh:e
p.iscopu·l Marcus Bandinus, c.it·at de V.A. Urechea· „în Codex 
B·andinus" (Academia română, 1895, pag. 58), arhiepiscop pre
zent fo, 1646 !a o asemenea ceremonie în satvl Lucăceşti. 
Despre o cămaşe a ciumei vorbeşte şi Anton Maria del 
Chiaro şi V. Parn'.ă î1n „Monografia comunei Răşinari". In 

fi20 



O!teni·a si Mu•nt·eni·a mai apare ş1 cu nume:e de „căma·şa de 
izbîndă"'. 

La Gorj, vorbind de zona J.a:eş·ulu:, a·:ea·stă poractică ma
gică s-a a•:toit, pare-·se, p.e fo.ndlull străve0ch.i ai: pefreceri!k)r qP. 
pe înă:tirni, evo·luîn•d îin n·edei·e. · 

în Ru·ncu, sat vecin cu S.ănăteştii, nedei1a· gher~anu-:ui, tot 
cu da•tăo f:xă, 12 mai, nedeie de amploare cjiin zona am1in~.:tă, 
după tradiţie, î~i a·re ge·n·ezo în f.ap:tu1I că „a·cu două sau mai 
multe sute de aini, cum sp1uneau bă'.·rî0nii, în ziua de 12 moi, 
a bătut piatra (grindina) a·şa de tare încît a distrus totul şi 
lumea d;n Runc a :uat zi.u-a resp.e·c~ivă, ca zi de porazni·:, pen
trµ to~ satul ca să nu se ma·i în!îffp:e niciodată o aşa neno
rocir·e". 8 şi sie înt\l'.1nesc cu ne1amurile î•n ca•să, unde sta·u :a 
masă şi apoi în zăvoi, lia horă, pînă seara. 

În ·aicest de-a:: doi·lea ca·z geneza s·~ă tot în ri~ua0:u·I menit 
să pună capăt acţiunii unor forţe ma'.efice, acel pr·az:;ni: f;ird 
considera~ C•ap1abil să aducă sa;iu:I acestor forţe spre a nu se 
mai putea dez·lănţu:, sp'iritua'.izî·ndu-·se apoi în fenomenu•: ne
dek. 

în aceeaşi zonă., un ei:ement de gen·eză n•edei·că r consti
tuie un rit·u·al ·a: fecund:tă·jii. Sî·ntem îndreptăţi•ji pen.iiru a:eas!ă 
a·firma.ţie în pri11ul rînd prin des.făşura1re•a· acestor pe·'.·receri pe 
înă1:ţimi îin specia:! l1a. începutu·: primăverii şi care nu ţin seamă 
de hrnm·u•I propiriu-zi·s, ia·r p·rezenţa bi·s·ericii apa·re ca un ada9s 
ta•rdiv şi S·U'j)er!f'.u·u. 

O trecere în revistă a programului acestor nedei de pri
măvară e re'.evant.ă. 

Tn a-ceea·şi săptăimînă, care îin u•ltimia vreme co:n.c!dea cu 
prima de după Paşti, au lo·c urmă-~oare:e nedei : 

Luni : Brădiceni 
Mairti : Dobri·ta 

- Mie~cu"i : Ar:ani 
- Joi : Bîlta· 
- Vi1neri : Bo!a - Dobrit.a 
- Sîmbătă : Pestisani· · 
- Dumini:ă : Sus.eni, R::is~va. 
Tot primăvara, :ia Rt.:ncu, în u}ima deca·dă a :ui martie, 

era o a:tă nedeie, care n-a coborît din deal, ca şi cea de !"a 
Mi~onos:ţe, din Sănăteşti, cea de '.a Cîmpofeni şi Arcani, din 
23 april:e, odată cu „Năprorul". Deşi Siate1le respective a·u 
hramu: în cu totul a·:·te zi:e, petrecere·a cu adevpr·at, nedeiqS, 
este la date'.e de mai sus. · ·. · „ · · 
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Se poate fa,ce obs.ervareo CI·supra unor rnodifî.că-ri inter· 
veniite în P'r01griamă şi de,t·ermi:nate de o si,~u,aţie economică. Cu 
dishrugeirea viei româneşti de pe de·a:·urile Cîmp.ofen:1:ior şi 
Armni:or de către fi:oxeră, odată cu început1ul p:antării viei 
direct produc·ă,tciare, P'e diea:uri·:1e di1n no,rdul zonei, nedeile se 
con1ce·ntrează spre nord, cu p·artiieipa1rea satelor din sud şi, 
cînd cu'.turn viţei noi se extinde şi în jos, oamenii revin '.a 
nedeia satu1'.ui respectiv păstrînd însă a·ceeaşi da,tă cu a celor 
de no1rd. 

To·ate aces'.·e nedei a.u e-'.emeinte comune pregnant mani
festate în faptu,! că tca·te se desfăşoară pe deai:. Aco·'.o se 
preg,ăleşte mî·nicarea pentru prazni,c - în tre.cut berbe,ci fripţi 
haiduceşte - a,colo vin invitajii, aco'.o are loc masa şi se des
făşoară şi hora comună, :a care participă toa,te sa~ele vecine. 

E de menţio·nat faptul că :a prazni:cu·: de :a pivnijă (pe 
care fiernre g1c1spodărie di·n s1a,t o avea în dea1I) se înt(ineş~e 
neiamu'.", a,cea ce1lu:ă de· bază a coi'.ectivită.ţii să,teşti", iar 
:10 horă man:festar.ea îmbmcă nu numai aspectu': parhcipă•;i 
colective a mtului ci şi al unei întî:niri intersăteş~i de veci
năta1t1e. 

ln satu: Cîirr.p,ofoni P'ersis,tă în,că remi·niscenţe aile u1nui ve
chi obi·cei numit „Homcinu'.", de :a nume1'.e lo1c·a: a1l p1'.1anjei, 
„i1a1rba mare", opiicei care pa·re să păstreze u,rme:'.e unui ritual 
al fecun,dităţii. 

l1a,tă~:, s1urniar, în re'.,atarea de acum cîţiva ani, a unui odo
gena1r di,n Cîmpofeni : 

„Tn noaptea de joi spre vineri, după lă1s.atul po,stului de 
brî·nză, băi1ejii şi fete,,e merg tocmai sus la Teiu-na'.t (piunctu1l 
de ciea mai mare a1lti~ud:ne de pe de1a:ul Gmpofe11i1>01r). Mer
geau întîi cîjiva şi făceau focu: şi apoi huhwez<11u de răsun·a 
pes~e to,ată va:ea noa1stră. De acolo vedeam focu: şi n dea:ul 
Stroi·eştilor, că şi ei î,: făiceau. Şi apoi urcau şi bă:etii şi fet·e'.e 
şi b.ătrîni·i, înc-ales şi cu fete. Aduceam mînc,are şi băutură, 
întindeam masa la foc şi-ncepea jocul şi cîntew'. şi ţi,nea de 
sema pîn·ă dimin1eata'. 

Ai bătrîni l'Uau de jos, din sa.t, într-un săcu·i, gunoi şi-: 
pune1a1u lingă un buştean de vie şi zi,ceau : „Cr·ea·scă vi.ţa dea-
IU'lui eîit' na,:tu.I gorun,u'.ui". Şi ce era mai frumos, băieţii şi fe
te1!.e căutau de cu seară, fieioare, !10cul unde ero un homan şi 

făceau semn în i1urul lui. Pînă la ziuă, înain~e ca păsări.le ce
rului să tre.a·că peste :01cu1l a':es fiecare fată arunca în groiapă 
pîine ş1 sarn şi zicea aş:a : 
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l·arbă mare, doamnă mare, 
Eu îţi dau piiine şi sa·re 
Tu să-mi· dai cosi.ţ.ă mereu 

Uneori cu adaosuri : 
Pînă-n luna mar 
Cîit coada de văit:rar 

Ace·astă rădă·cină ern fiarită în apă şi se sţ!>ăla pe cap în no.:ip
te·a de vi.neri spre sîmbăt.ă. 

Tn obicei pers·!s~.ă şi u·ne'.e e'.emenrte nedei.ce evidente în 
1.me'.·e formuile care demon·stire-ază, aşa cum vom ară1to. mai 
departe, una d:n foncţii'..e soci-a·:e aile nedeii, p·regă1tirea pen
tru înjgheba.rea· vieţii de famii'.ie, pentru că·săt.o:ria uno·r tineri. 
Astfel băieţii şi f:eite'.e, care se ho~ăoră·sc pentr•u oceasta, în 
dimi•neo.ţa Ho1manului, rosi~·e:>c inrvoca~·io : 

,,Iarbă maire, doamnă mare 
Cum tii tu '..a codru 
Şi c•odrnl '.·a tine, 
Cum ti: tu '.a v.ăi 
Şi văi'.1e fo tine, 
Cum tii tu la munti 
Şi mu-nţii '.a tine ' 
Aşa să nou pot trăi e·u fără e'. (e•a) 
Şi să nu poată trăi e1I (ea) fără mine". 

P·ra-d.ica a·ceastă magi.c.ă şi formu·'.a ce-o însoţeşte relev-O d=n 
p'.in co-ncepţia sănă.~oasă că vioţa fami:.!0 1'.·ă, ce ·urme·ază să se 
întemeieze, trebu:•e să se bazeze pe :egă1turi de tăria ce:or 
c·are ·exist·ă in na~ura î•nccnjurăJoare, e:a şi credinţ1a, că, p~i·n 
predica ac•ea•stă magică, tra:n:cile legături ex!·stente în n·atură 
sînt si'i'.e să treacă si în viata de fami·'.ie. Fo'.eilori-c. trece·rea 
de la o perio·adă de, s'agnar~ a vegetaţiei l1a o peri.:::•·:idă de 
fecundi~ate apare astfel core'.a~ă str;1ng.ent cu perioada de tre
cere die fo Yi"Jta de feder la c.e•a de f.am:.:ie si este prece
dată de petre~erea nedei·că. Cu tilT'pu1I ritua'..ul ace·~·a. a: fe
cund;+ălii s-a res~·rîns, a fos+ abandonat, p.ă1st~rfodiu-se doar 
cbiceiu1l jocu'.·vi, al cîntecului, ciar1aderi·stice man:fe.s~ă1ri'.or ne
dei·ce rece·nite. 

De a.'.tfe.', aofte elemenite nediei•ce vin S·ă confirme sufi6·3nt 
încadra·reo chim· a nedeii, ca fenomen comp'.·ex, în tr:pf•cu'. 
c·ara-~e11ist•ici al ob:ceiuri-'.or noastre, a.şa cum e cu-noseiut: pre
gătirea pentru o no.uă eJopă, i1recereo şi apoi î1ncadm„ea în 
noua formă. 
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f,n aice·st sens nedeta nu trebruie p1rivltă co: un fapt etno
graifico-fo.'.c'.oric numai ln ziua de pe~r.ecere, ci· pe o întindere 
mai vas1tă, si;t1uată înainte şi după, în care pm1ticipanţii cărn•a 
le-iam spus ,;actiori nedei1ci" se g.ă,sesc pu.!1ern:c a1ngaja:ţi, fii1nrl
că nedeia ca mani.festa1re co:,ec·tivă- are o funojie s:::icia.ă 
c0<mp'.1exă. 

ln pri:nu:I rînd esite prilej de cunoaşter·e ca. şi de de.fini: i
vme a :egă1turi1:.or dintre tiinerii ce Sie hotărăSic să in~emei·aze 
o fomi:ie c'.1e re·alizare a încadrării în neam si î:1 ob5·~ea să
te.aSică a a•cestei cel'.u•:e s·ocia:e noi. Acest ţ.3:· e ma1teri<:::1lizat 
pri1n expir·esi·a: des înH·:ni.tă ca· r.ăspun·s la înt·rebarea : „Mer
gem să vedem (în sens de wnoaşt1ere) şi să ne alegem o fată 
sau un F'.ă·căiu ?". 

Ove a•ce~a pregătire~ pe~ntr~ . n1ed~ie cu~rinde. o. seri·e în -
treaga de e1.emente, une.·e rai:naş1J1e a:e unui ve·ch1 ş1 comp!~x 
a'.·es·u', ca s-o î·ndrăg1eaSică şi s-o a·cicepte ca tovarăşe de viaţă, 
ţinea neapăra.t să op.ară cu cev·a nou : cămaşă 0•1 rî·ur: de·J·se
bite, newnoscu•te încă de nimeni, la f.e.: oprege:e sau v1'.n1cJI. 
Toa1~e ei:eme·ntele de îmbrăicăminte tirebuiau să suirpri·ndă pirin 
noutatea :o·r, atÎit ca· moti:vie cCt şi ca rea:izare artistică. în 
acea·stă pregăt-ire nedeică trebu·ie văzută exp·:icaţia varietă•ţii 
motivelor de pe co·stume:·e fe::neieş,ti din Go·rj ca şi î·na1fo mă
iestrie artisti,că ii.a ca1re au aj.uns şi care merită un st,udiu a
tent. 

După re.:.a1tări'le bătrîni:or aceste costume :e păsfrau în 
„la·da de Fnut", frumos îmbe1t:i!1e şi între e·'.e, cu busuioc ş1 
sînzîi•en1e, 9 f:ori re1co1:~.a.te numai în ziua de 24 iunie, u·s·Ca•t,e la 
umbră, în măn1un•chi, şi aşeza~·e •între î:nbetitu1 ile ţo.ai:e:•o•r bu
ne, de u1nde nu se scotea·u de1c:ît :a nedeie sau pentru reinnoi
re, în a:nu1: următor. 

Sensul'. a·:::·estei practi·ci era ca fo•ta sau tînăru'. să apară în 
nedeie cu ac•ee.aşi forţă a1tradivă cu care cîrr.pu.I în.filorit ne 
uimeste în ziua sT1nzîieni'lor. 

De aseme.nea., fa.ta pregă~eşte ha·~~sta, p·uirt·a1tă :a cingă· 
toare sau în mînă, pentru a o :ăsa ,,fumtă", c·a semn al înj"e
leg1erii de~1:ine cu flăcău:• îndrăgit. 

„Gă.titu1:"' penitru nedei•e, cme con·s·t;tu:e grija de oăp1etenie 
pentru aşa-zisul „ieşit în :ume", 1i:npun·e toată atenţia şi e de
săvî-rşi'tă în a•cest sens toată mta 1împodobirii cu „vă<rvă -
ri<cu·ri". 10 Dacă1 rr,1ama insi,stă to.tdeauna pen.trn un înciins ire
proşabi:: prin decenţă, fo~a trebuie să aibă giri:ă să asigure o 
fixare temeini.că, cu băieri trnin·icie, a poa:e1:o·r şi op1rege.:Or în 
jurul mij'.ocu'.ui, f:indcă brăci-ril·e răimîneau, deşi înfăş.ura.~e în 
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jurul mijlocu:ui., s:mp!·u element de po•doaibă, uşor de desfăcut 
cînd, după hora de nedeie, în hîrjo.ana a.fe.otivă, se :•asă de·s
cinsă de f:ăcăi, oare i le ia, ca semn a: legă·turii su1~:eteş.ti de 
nedesfăcut. 

Fata, de a1IHe1:, dnd f'..ă•cou'I a pus mî:na pe capătu: brăici
ri:·or, se învîrte ca să se de·sfocă iutie. Cazul, Cî·nd un fl.ăcău 
i-a i·uat unei f.ete brăciri:e la nedeie şi nu s-a căsă.torit cu e·a, 
consitituie o raritate, comen~·ată c·u asprime de opini;a s·a1t1ului: 
„l-a luat brăci'ri•:e-:n nedeie ... şi n-a mai luat-o". 

Pregăfoea sp:1ritua.:ă pentru nedeie cuprindle un ritua1: de 
desoîntec, de la care inu se dă înapoi ·ni·ci o băMnă aproape, 
oomiderîndu-.1 ca un act bene.fi.c. Poate tocmai datori:tă aces
tui fapt descîntece·l·e de drago:Slte, descîinteoel·e pentru nedei·e, 
din zona Ja::eşu•lui, pă1strate în 1că, p1rezi.ntă o akă:truire poetică 
de îna.:tă măestr:e artis.t=că. Tn ge1n1era!· textele un'Or a·semeinea 
desdnte·ce sînt invo·catii căitrie nat·ură ce•rî·ndu-i s.ă reverse a
supra tînăru:ui (tinerei) ce:e mai de preţ podoabe ale sale. 
lată fragmen.te dintir-·un u1l pentru tî'năr : 

Mă suii în deal!uil cu. dor1Jl 
Unde înfioare bujoru.I 
De hei 01ri flui•erni 
Toate dra·goste'le le chemai 
Şi pe toCJite le adu1noi 
De p1e toate Koiri'le 
De pe tlO·ote co:nicele 
De pe toţi copiii 
De pe toţi mieii, 
ln a.st'1 apă le băgai 
Şi pe... (cutare) îl s.pă:•ai, 
Ca să fi.e 
Frumos, 
Dr~ostos, 
Ca luceaf.ăru1 l :uminos, 
Cînd prin fote-o itrec·e 
La el să a1leirge 
Ca •opa-n va:u:ri, 
Ca. vî:ntu-.n furtt.ună, 
Şi fota o mai frumo·osă, 
A mo·i -drăgostocsă 
Pe e1l să-l aleagă 
Pentru via.ţ.a-.nhre-ogă". 

(De IQ Mq•rÎQ CQicuile.scv din Arcci·ni, 62 an;) 
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lată a.wm un firagment dintr-o splendidă invocaţie căi're soare 
pentru a împodobi fota, c·a·r·e, fo neideie. trebuie să fie alea1s.ă. 

„Tu So·air·e, sfînt Soa·re, 
Cu trei mii de răzişoare, 
Oă1-mi şi mi·e (·cutaire) 
Cu un·a s.ă mă ~mbmc 
Cu a l~·a să mă î,n,c·a :,t, 
Un·a să mi-o pui pe cap 
Cu ele !'.a fome să p·:ec 
Şi să mă arăt 
Cum 'lumini, tu, soare 
Gu raze::e ta:'.e 
P1este toate de·alwile 
Pes.te toate văi:le 
Mai frumo•s si ma·i l'Uminos 
Să lumiin eu„. (1CU·tm·e) 
Pesitie toată lumea, 
P·este toti tinerii 
Peste toti băMnii 
Şi mai întîi 
Peste scrisu.I meu urs·at 
Pe C·a•re la mi1ne flndrept·at 
Să nu mai stea 
Pî·n' să vi1nă să mă ia". 

Expre·sia de ma·i sus : ,,la lume să ies" aire sensul de p·rimă 
apariti•e a fet1ei :a manifestăriile co•'.ective, nedreice, oînd devine 
cunoscută de neamurile ~:ăcău'.1ui, de obş.tea satuilui. ,,leşi·~ul la 
lume" trebuia·, după sănătoasa opinie a· obştei săteşt·i, făcută 
n·umai l1a vîrsita aptă pentru căsătorie, de unde şi reversu'! : „A 
soo.s-o pirea· devreme în lume". 

tn timp•ul n·edeii are •loc cunoaşter.e·a şi, ca rezulta*, p:ă
cutu'., oum zic băMinii, între· tineri. Semnu1l major a·I acestui 
p'.ăcut îl constituie intra.rea împreună în horă w:minînd cu lua
re·a îna.inte a. ho1rei de către ~:ă.cău. 

în acest moment, ne·amul, .am a1! fetei ciît şi a·I băiatului, 
ca unitate socia1lă, îşi manife.Sltă adezi1un•ea prin încadmrea 
imediată în horă ca, semn a1l primirii binevoi·toare în sîntu1I său 
şi ca o speranţă no1uă şi o oreş.teire de putere pr.i n nou•a ce: u-
1.ă fom iii i1a:I ă. 

T.n aceJaşi timp, şi în contin·u.are, în juru: horei are '.·o.co 
vie activitate : opiinia comeinte•ază, i·nte•rpretează, părinţii cu-

526 



leg informaţii şi de la. bine:voitori şi de fo răuvoi0tori, c·a să 
ştie, cum zic ei, tot. Da.că această informare vha a.f lar·ea z.es
tirei ma'.ieria1'.e, nu mai puţin adevărnt că insist'enta· păirea ma.i 
accentu·a·t.ă penitru zestrea fiz!că (sănătatea), interesîndu-se de 
neam din moşii strămoşi, ca şi zestrea morală (hărni'Cioa şi 
comportamentu1:), căutîrnd să afe cu cine diri n1aam seamănă 
mai mult. 

După hora d:n nedeie ~lă1::ăiu1I şi fata rărnîn apropiaji, 
f:ădu·I avînd grija ca, destui: de discret, să-i ia hrăci i1:e şi fa
ta· să-i ofe.re bat.ist·a. F'.ăcăui: însoţeşte gestu': de una d!n 
întrebări•:e : „E bine cîn·d a·ş~epţi ?'~ sau „Cînd să vin în p.eţit?". 
Ori chia.r cateR1oric: „Vezi c.ă în ziua ~wtaire) vin î·n pe·ţiJ !". 

Nu•nta v:ne a:itfeo!, ·C'U ceremonia1'.1u,I ei, oa o foză de tre
cere decisivă desăvîrşind juridic şi ritual acea·stă preRătire 
p·en.tru treoere1a î.ntr-•o formă no'Uă de vi·aţă, i·ar înc·adrarea· în 
această formă no·u6 e consfinţi~ă şi nedei•c p1rin ,,hoira· tineri
lor" din prima. nedeie de dup.ă nuni'.ă, ho1ră :,a oare·, neamu·I, 
măr:t acum, pr!in încus·cr.ire, participă la afirmairea lui prin im
p1rimaorea u:nui a·speot de rnăireţie horii tinerii!oir, horă care tre
buie să impună adminaţia întregii nedei·. Acţastă horă1, mai 
p•recis aceoa·stă edijie a nedei.i, rămîne în viaţa fomi1ii.ei noi vn 
moment memoriabil. 

Deşi arnste mani.festări nedei·::e primare, ca să le spunem 
aşa, pe p0a·rwrsu0'. dezvo1:tării istorice .au fost iinsistent aso:1•a.te 
de inf:uenţ·a de na•t•uiră re.'.!gioasă, e1'.·e s-au me·nţinut în puirita
te0a :o·r, prin asp.edul piri·n ex.ce:1anţă fe.stiv, rămînînd aceleaşi 
manifeSită1ri majore de masă cu m]Jecte variate de jo·c, de cîn
te·c, de ţi.nută, to.ate ţintind redi.zare.a super1'.iativu1l0ui·: ,,Să te 
îmbraici ca I.a nedeie", „·să-ţi eîtnte lăutarii· ca 1:a nedeie",, „$.9 
io·ci ca l·a· nede.i1e", „să fiii C'Um a fost (cu.tare) i1a n·edeie". Aşa 
cum u·ne'.e formui'..e magice pu fost mereu ~lefoite, deveini1nd 
me•reiu contemp·omne şi e·~o1:vînd a·stfe:: în poezii şi din1tece de 
mare desăvîrşire şi frumuseţe. La fe: şi vechile r0itua•'.uri de 
fe.wnditate şi de !uptă în-.potriva forţelor ma·:.efice, ei:.emente 
de geneză nedeică, au devenit manr:.fe.sitări etnogra.f,i·co-for'.1cllo·ri. 
ce de masă, în oa.re suflet·ul ma111elui anonim ·a· s·tră1:ucit di·n 
p1'.in si î·n dntecu'. orea•t cu aceas·~ă ocazie si-n horă nouă c•a 

' I ' 

şi în cost·umu.I mer·e1u spori•t în frumuse.ţe, din vreme uit•a.tă şi 
pî1nă în zi1:.ele no·a·stire. Ad s-au pu·s temeii.i pentru f.ami-!iii pli-
~e de sănătate fi.zică şi morai:ă, .o:ci neomul s-.a simfi1t înfilo
nr:id, obştea· sătească tro1ind rnornente de îna·ltă e:ev·a·tie sp•iri-
tua:o. · · · · · • 



Ca rezu1'.t.afe concrete, specirfic·e, expl"esiri foldorrice ale a
cestor manifestări, pot fi menţionate în zona amint·ită huhu
rezăturn, aceea. chemare spe·cifi:ă văii Ja'.eşu1:u:, asemănă~oare 
ch1emării de bu-C:um ce rărsuină pe a·l~e îrnă:ţimi oarpatice, Hău
lite de la Ja·:eş, cu a·ce1: cmacteristric „ălă~uă, a.:,ă-uă, băă'' şi 
apoi cînt1ecurl de de·al, a:: cărui me,:os îşi aşteiaptă încă cerc.e
tă~ori-i. 

Textul poetic al a•cestor dnte.ce aduce în pirim pl:arn legă
turra dintire v.iaţ.a oamenir'.or de aci şi înă:ţime.a. dealurifor, în
cepind cu dra.gos·te·a tiner·etii, constituind cu inerentele neca
zu.ri din lup~1a vieţii, pînă rla regretul din anii bătrrîneţir. 

Dr·ag·oste•a dirn:tire tine,ri· se ţ.esea a.ci : 

„Sus pe dealul înf:·orit, 
unde găs·ii dortrl adormit 
Pe-o pa.'.ă de fîn cosit", 

n·a.tura dea·l·vlui luiînd p·a1rte la drag•o·s.tea ce se înfirripă îrn :n1-
rnile ce.lor tineri : 

„M îndră de dragostie.a noastră 
A~nf:or.it doi. pomi în coa·stă" 

Atunci cînd arnii aştern p:umb pe vigoa1rea de a.:tă dată, ră
SlJ1nă regretu1l1 : 

Şi acum: 

„Fire al n1a1ibii de dea1l 
Cîind eram tînărr vîj1lan 
Te sui,aim t·e coboram, 
Ni·ci-o gri·jă n'U av·e·am" 

„Nu ştiu de.a1lul s-a l·vngit 
Ori e·u am îmbăMnit 
Că îl sui cu hodine·le, 
Şi-l dau j·os cu minciu.ne·l,e" 

Nedei·le au constitu1it ve·acuni în şir st·imu·lentu·I c-a·re a dvs am 
la ore,area bogatei como·ri fo:do1rice, specifice zonrei, ca şi !a 
crre,a-rea· co~umu·'..u.i popu1:m, de o i.mportarntă va1riet.ate îrn pri
vinţa motiiveloir (nu gă-se~ti două la fel) şi de o înal~ă !"ea::i
z.a.re a·rt,i~ică. 

Aportul major al nedeilor constă în mod deosebit ~n cre
a,rea acelei soilidarităţi să~eşti şi intersăt.e~i, prin care nea
mul nostru a înfrurntat vitregii:e veacuri'.or. 
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Nedei•'.e coboa·ră a·stfe.l în vremea no·ast•ră, treciînd prion
tr-o vîrstă de două ori mHena1ră, cu o grea înică·rcă·~u:ră etno
grnfico-fo:c'.orică şi în ac1eastăi s•cumpă ,,i'. 1adă de zeisitre" gă
sim nu numai obiedive ale cePc·etă1rii ci si un n·eîntr·ecut ma
terial, care a•r putea fi vaforif.ica·t în spediaool.ele uni.tăti".or 
noastre cultum'.•e. ' 

Organi·zarea ace:or festivalurti a·!e cîntecui:ui, iocu:u; şi 
portu'.ui popular în lom'ităţi1'.e de bogată şi veche tr.adijie 
nedei·că, e o măsură lăudabi'.ă. Ea tirebuie ap-rofunda~ă în 
sensul de a valorifi.ca acele s·emur.i folclorice nedescifrate în
că, cons!derînd aceast·a ca o sarciină de se.amă a căminufoi 
cu·lturnl. 

Spre aceasta, pare să ne vi·nă de peste ani·, un stăruito•r 
îndemn a·l mare'.ui Eminescu C•are, în peregrină1~i:e '.-ungi pe 
me-'.eaguri'.e jării a cuno·scut şi a·cele petre·cer.i popu•'a•re: 

„Nu pi.erd nic1ioda·~ă ocazia de a lua parte la p1et·rece1ril·e 
populare. Ca un prieten pasionat a1I poporului„ c.î.nd ·a·cesta 
s.e adun·ă în ma•să, simt că sînt o p·a1rt·e a totali1tăţii". 

NOTE 

1 P. Comărnescu : „Sensuri adinci ale folclorului nedescifrate" - Scin
teia in febr. 1967. 

2 Aurelian Popescu : Cuvint înainte Ia „Nedeile" de V. Cărăbiş, Casa 
reg. a creaţiei populare Craiova, 1966. 

3 Pr. D. Buzatu, in rev. „Mitropolia Olteniei" nr. 5-6, pag. 428-43J, 
Craiova, 1964. 

• C.I. Bobulescu „Lăutari şi hori pe pictura bisericii noastre", Ed. M. 
1940. 

s V.I. Cărăbiş, ap. cit. pag. 30. 
6 N. Gheznoiu de 78 ani - cooperator. 
1 D. Buzatu, ap. cit. pag. 29. 
e Relatarea inv. pens. Spiridon Popescu - Runcu. 
9 Sinziene - flori care cresc in fineţe şi care se recoltează in ziua de 

24 iunie, fiind uscate şi puse intre ţoale. 
10 Vărvăricuri : toate elementele de podoabă ca anexe ale portului popular. 
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